ОБЩЕСТВЕН СЪВЕТ ПРИ 47 СУ „ХРИСТО Г. ДАНОВ“

Уважаеми родители и съкварталци,

47 СУ „Христо Г. Данов“ се утвърди през годините, като желана
образователна институция за район „Триадица“ и град София. Затова
спомогнаха редица фактори, най- важният от които е качеството на
предлаганата образователна услуга, в резултат на която учениците ни са
многократни победители в състезания по математика, български език,
немски език, биология и други, както и факт е добрата социална
реализация на възпитаниците ни.
Други предпоставки за успешната ни работа са:
1. Материална база: само през последните две години е направено
следното:
-

Подменени са осветителните тела на първия етаж /ученици
начален курс/ с ергономично и щадящо очите осветление;

-

За учебната 2020/2021г. са ремонтирани компютърните кабинети
и изцяло оборудвани със съвременна техника;

-

За настоящата учебна година напълно е подновена столовата
база на училището, която отговаря на всички изисквания,
касаещи ученическото хранене;

-

За учебната 2020/ 2021г. изцяло са ремонтирани и обзаведени с
нови мебели класните стаи на третите и четвърти класове;

-

Класните стаи на първите класове са обект на особено внимание,
с оглед на което всяка учебна година за тях започва в найсветлите, просторни ,отремонтирани и мебелирани стаи;

2. Проекти: Всяка година училището участва и печели проекти,
подобряващи материалната база и условията за съвременно
образование:
-

По проект училищния двор е реновиран, в него са изградени
беседки, пейки и кътове за отдих ;

3.

-

Изградена е нова училищна ограда, функционална и красива, със
съдействието на Столична община;

-

Разработен е проект от директора на училището г-н Новачков за
СТЕМ лаборатории и обурудване, който е спечелен и 47 СУ е едно
от 2-те училища в район „Триадица“, разполагащи с това наймодерно технологично оборудване;

-

По проекти работим с „Уча се“ , „Иновативно училище“ ,
„Занимания по интереси“ и „ Образование за утрешния ден“ и
др.;

-

Колективът всяка година участва в нови квалификационни
програми, повишаващи потенциала на преподавателския състав;

-

В 47 СУ работят двама доктори на науките и 84% от учителите са с
Професионално квалификационна степен;

-

Училището разполага с 4 интерактивни дисплея, 32 компютъра,
30 лаптопа /персонални/, 18 мултимедийни системи, СТЕМ
работна станция;

Немски език: от 5 години 47 СУ „Христо Г. Данов“ успешно прилага
ранно чуждоезиково обучение и с немски език. Тази година нашите
петокласници успешно и с отлични резултати издържаха
сертификационен изпит „FIT 1“ по немски език за ниво А1,
удостоверяващ техните знания и умения според Европейската
езикова рамка. С този факт нашето училище се нарежда сред
водещите учебни заведения, предлагащи такъв тип обучение.

4. Базови грижи: 47 СУ съвместно с Консултативен образователен
център за деца и родители към район „Триадица“ предлага
безплатно работа с високо квалифицирани психолози, насочена
както към деца с лидерски качесва и творчески заложби, така и към
деца с дефицити в социалното общуване.
В клуб „Лидер“ подрастващите придобиват умения и
компетентности за публични изяви, разработване на проекти,
презентиране и организиране на социални събития.

В студио „Арт“ се дават възможности за творчески изяви,
креативност и критично мислене с менторството на водещи в
тематиката специалисти.
Важен акцент с оглед създалата се обстановка в страната и света е,
че училището ни отговаря на всички противоепидемиологични
мерки и изисквания за противодействие на Covid-19. Спазва се
стриктен медицински протокол, многократно проверяван и
положително оценен от органите на РЗИ.
5. Спорт: водени от идеята, че най- добрите средни и висши учебни
заведения в Европа и Америка акцентуват върху спортните изяви на
възпитаниците си, което формира характер и изгражда личности
съответстващи на съвременните изисквания, ние 47 СУ сме
направили следното:
-

Формирали сме извънкласни занимания по регламент на
Столичен общински съвет, предлагащи на учениците ни футбол,
шах, волейбол, баскетбол, капоейра, художествена гимнастика и
др.;
Само за последната година са постигнати следните успехи:
Футбол- 8-10клас първо място в р-н „Триадица“
11-12 клас първо масто
Плуване- 10 клас златен медал и второ място
Волейбол- 8-10клас второ място, както и медали в лека атлетика и
др.
Наши възпитанички /от последните години/ са националните
състезатели: Мадлен Радуканова, Лаура Траатс, Боряна Калейн,
Грета Банишка и др.
Постигнатите резултати ни изпълват с увереност, че пътя е
успешен, достойно посрещаме и се вписваме в над 90годишната
история на 47 СУ „Христо Г. Данов“!

НАГРАДИ:
За заслуги към Столична община и постигнати високи резултати в
училищното образование за 2017 и 2020 година директорът г-н Вилхелм

Новачков и ръководеният от него екип са наградени от кмета на град
София.

